
Produktový list GFTB100 

pracovní rozsah senzoru vlhkosti: 

P esný teplom r / vlhkom r / barometr 

GFTB100
Rozsahy použití:
Rychlé m ení vzdušné vlhkosti a teploty nap . v místnostech s výpo etní technikou, muzeích, galeriích, kostelech, 
kancelá ích, obytných místnostech, výrobních prostorech, skladech,  sklenících, výrobních halách, v chladírenské a 
klimatiza ní technice apod. Použitím vysoce p esných senzor  je dosaženo výrazn  vyšších p esností m ení.
S pomocí údaj  „teplota rosného bodu Td“, „teplota vlhkého teplom ru Twb“, „absolutní vlhkost [g/m
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]“ a „obsah 

vody ve vzduchu [g/kg]“, lze p esn  a názorn  vyhodnotit stav klimatu. Díky nízkému odb ru proudu lze p ístroj 
používat také k trvalému provozu nap . jako „klimatická stanice“.  

Technické údaje:

M icí rozsahy: teplota:  -25,0°C ... +70,0°C  pop .  -13,0 ... +158,0°F 
vlhkost:   0,0 ... 100,0 % r.v. (doporu ený rozsah: 11 až 90 % r.v.)  
tlak vzduchu:  10,0 ... 1100,0mbar  

vypo ítávané veli iny: teplota rosného bodu Td:  -40,0 ... 70,0 °C  pop .  -40,0 ... +158,0°F 
teplota vlhkého teplom ru Twb: -27,0 ... 70,0 °C  pop .  -16,6 ... +158,0°F 
obsah vody ve vzduchu x  0,0 ... 280,0 g/kg 
absolutní vlhkost d:  0,0 ... 200,0 g/m
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Rozlišení: teplota: 0,1°C  pop .  0,1°F  (nastavitelné) 
vlhkost: 0,1% r.v. 
tlak vzduchu: 0,1mbar  

M icí senzory: teplota: Pt1000 (1/3 DIN t . B) 
  vlhkost: kapacitní polymerový senzor vlhkosti   
 tlak vzduchu: piezorezistivní hybridní senzor 

Rychlost odezvy: T90 = 10 sekund  

P esnost: (±1 íslice) teplota: ± 0,5% z MH. ± 0,1°C (Pt1000 1/3 DIN t . B) 
 (p i jmenovité teplot  = 25°C) vlhkost:  ± 1,5% linearita, ±1,5% hystereze (v rozsahu: 11 až 90 % r.v.) 
 tlak vzduchu:  ±1.5mbar (750...1100mbar) 

Displej: cca 11 mm vysoký, 4½-místný LCD s dopl kovými  segmenty pro ozna ení m ených jednotek atd.  

Ovládací prvky: 3 fóliová tla ítka pro zapnutí / vypnutí p ístroje, vyvolání min. a max. hodnot, funkci Hold 

Provozní podmínky: elektronika: -25 až 70°C; 0 až 80% r.v. (nekondenzující) 
senzory: -25 až 70°C; 0 až 100% r.v.  

Napájení: baterie 9V, typ IEC 6F22 (sou ást dodávky) 
Odb r proudu : cca 75µA p i 1 m ení / s  (m icí mód FAST) 
(závislý na nastaveném módu) cca 30µA p i 1 m ení / 60s: (SLo) provoz na standardní baterii  > 1 rok 

Signalizace slabé baterie: automatická, signál "BAT" 

Funkce Auto-Off: P i aktivované funkci Auto-Off se p ístroj sám vypne v tom p ípad , že
v nastaveném asovém intervalu (1...120min) nebyl používán. 

Pam  min./max. hodnot: min. a max. hodnoty pro každý m . rozsah se ukládají do pam ti.
Funkce Hold: „zastaví“ okamžitou m . hodnotu  na displeji   
Nastavitelné zobrazení: st ídavé zobrazení všech m ených veli in (2 nebo 4 sekundový cyklus) 

nebo manuální p epínání.  
Zobrazení „nepot ebných“ m . veli in lze uživatelem deaktivovat.  

Korekce nadmo ské výšky: M ený barometrický tlak lze p evést na tlak, p epo tený                  
                  na hladinu mo e, zadáním aktuální nadmo ské výšky. 

Tenden ní zobrazení: barometr: klesající / stoupající tlak vzduchu  

Korekce ofsetu a strmosti: digitální nastavení nulového bodu (ofsetu) a strmosti

Pouzdro: z nárazuvzdorného ABS: cca 106 x 67 x 30 mm (v x š x h),  dopln né 
senzorovou jímkou (délka 35mm, ø 14 mm),  celková délka 141 mm. 

Hmotnost: cca 135g  v etn  baterie 


